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Národné športové centrum (ďalej len „NŠC“) je priamo riadenou rozpočtovou
organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len
„MŠVVaŠ SR“), ktorá vznikla 1. 1. 2004 zlúčením dvoch bývalých rozpočtových organizácií,
Národného inštitútu športu a Centra akademického športu.
Hlavné činnosti: zabezpečovanie starostlivosti o športovo talentovanú mládeţ a
športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, metodické, riadiace a koordinačné činnosti
útvarov športovo talentovanej mládeţe, usmerňovanie týchto útvarov a procesu prípravy
športovo talentovanej mládeţe, kontrolovanie a pravidelné hodnotenie činnosti jednotlivých
útvarov a trénerov pôsobiacich v systéme štátnej starostlivosti o športovo talentovanú mládeţ,
spolupráca s národnými športovými zväzmi pri stanovovaní kritérií pre zaraďovanie
športovcov do útvarov športovo talentovanej mládeţe vyššej a najvyššej úrovne v súlade s
materiálom Návrh systému štátnej starostlivosti o športovo talentovanú mládeţ, príprava
systému zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a diagnostikovania trénovanosti a výkonnosti
športovcov a koordinácia tohto systému v rámci Slovenskej republiky, príprava výskumných
projektov, organizácia a uskutočňovanie výskumných aktivít pre potreby športu v Slovenskej
republike, príprava projektov, organizácia a uskutočňovanie vzdelávacích aktivít v súlade s

Koncepciou vzdelávania odborníkov v športe, vrátane Jednotného systému vzdelávania
odborníkov v športe Slovenskej republiky, budovanie a prevádzka jednotného informačného
systému v športe v Slovenskej republike.
1. 1. Úlohy organizácie
Úlohy organizácie sú definované v jej základných dokumentoch a v Kontrakte
uzavretom so zriaďovateľom pre rok 2010.
1. 2. Zriaďovacia listina a Štatút:
a) zabezpečovanie všestrannej starostlivosti o vybraných športových reprezentantov SR a
vybraných športovo talentovaných športovcov:
- zabezpečovanie materiálno – technických podmienok pre tréningovú činnosť,
- prevádzka a údrţba materiálno – technickej základne,
- spolupráca s národnými športovými zväzmi pri zabezpečovaní prípravy športovcov,
- vytváranie sociálnych podmienok pre športovcov zaradených do NŠC,
b) zabezpečovanie a rozvoj vzdelávacích, výskumných, diagnostických, informačných a
odborno-metodických činností pre potreby športu v Slovenskej republike,
c) uplatňovanie metodiky lekársko-pedagogického sledovania športovcov a metodiky
diagnostického sledovania funkčných zmien a trénovanosti športovcov,
d) vypracovanie jednotného vzdelávacieho systému v oblasti športu a pôsobenie v rámci
tohto systému,
e) vypracovanie a správa jednotného informačného systému v oblasti športu vrátane
kniţničného fondu a dokumentačného centra pre potreby športovej praxe.
1. 3. Kontrakt so zriaďovateľom pre rok 2010
Predmetom kontraktu bolo stanovenie záväzných úloh vyplývajúcich z predmetu činnosti
riešiteľa a spôsobu ich zabezpečenia počas doby trvania tohto kontraktu.
Predmet činnosti riešiteľa bol určený platnou legislatívou Slovenskej republiky,
zriaďovacou listinou riešiteľa, ďalšími základnými dokumentmi riešiteľa a povereniami
zadávateľa. V roku 2010 sa riešiteľ zaviazal v súlade s predmetom svojej činnosti,
zabezpečovať nasledovné úlohy:
a) zabezpečovanie systému starostlivosti o športovo talentovanú mládeţ a juniorských
športových reprezentantov, v súlade s úlohami vyplývajúcimi pre riešiteľa z materiálu s
názvom „Návrh systému starostlivosti o športovo talentovanú mládeţ“, ktorý bol
schválený na porade vedenia ministerstva dňa 30. 10. 2007 a v nadväznosti na
uskutočňovanie projektu center olympijskej prípravy v Slovenskej republike,
b) zabezpečovanie materiálno-technickej základne, jej prevádzky a údrţby, potrebnej pre
vytvorenie podmienok pre športovú prípravu vybraných športovcov počas ich zaradenia
do systému podpory u riešiteľa, v koordinácii s národnými športovými zväzmi a
Slovenským olympijským výborom,
c) vytváranie sociálnych podmienok pre športovcov počas ich pôsobenia u riešiteľa v
rozsahu dohodnutom so zadávateľom,
d) spolupráca so športovými zväzmi a športovými organizáciami pri výbere športovcov pre
ich podporu organizáciou riešiteľa, na základe určeného postupu a pri zabezpečovaní
športovej prípravy vybraných športovcov,

e) poskytovanie systémovej a systematickej zdravotnej starostlivosti v určenom rozsahu,
vrátane diagnostiky trénovanosti a zdravotného sledovania športovcov zaradených do
systému podpory riešiteľa, s cieľom zvýšenia objektivizovaných informácií o príprave a
činnosti športovca (na základe dohody a podľa kapacít riešiteľa zabezpečovať túto úlohu i
pre externé subjekty zabezpečujúce reprezentáciu Slovenskej republiky) a skvalitnenie
tréningového procesu športovcov,
f) zabezpečovanie prípravy a uskutočňovania projektov zameraných na výskum a vývoj v
oblasti športu,
g) zabezpečenie prípravy a uskutočňovania projektov, zameraných na plnenie úloh ďalšieho
vzdelávania v oblasti športu v súlade s úlohami vyplývajúcimi pre riešiteľa z materiálu
schváleného zadávateľom s názvom „Koncepcia vzdelávania odborníkov v športe“ a v
súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre
oblasť telesnej kultúry a „Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe
Slovenskej republiky“ a na základe usmernení zriaďovateľa,
h) budovanie a prevádzka informačného systému v oblasti športu v súlade s právnym
poriadkom Slovenskej republiky, základnými dokumentmi organizácie a schválenými
dokumentmi , ktoré upravujú túto oblasť,
i) zabezpečenie prípravy a uskutočňovania projektov, zameraných na získavanie podpory z
prostriedkov Európskych spoločenstiev a z ďalších mimorozpočtových zdrojov na
podporu a rozširovanie činnosti riešiteľa, vrátane národného projektu zameraného na
kontinuálne vzdelávanie.
2. POSLANIE ORGANIZÁCIE A JEJ STREDNODOBÝ VÝHĽAD
2. 1. Poslanie organizácie
V zmysle schváleného štatútu NŠC je jeho hlavným poslaním komplexná starostlivosť
o prípravu vrcholových športovcov na vrcholové športové podujatia, podpora športu v oblasti
vzdelávania, informácií a lekárskeho zabezpečenia športovcov.
Významné aktuálne úlohy organizácie vyplynuli z hodnotenia účinnosti jej činnosti v
jednotlivých oblastiach vedením organizácie, na základe záverov Národnej konferencie o
športe s názvom „Ako ďalej, slovenský vrcholový šport?“ uskutočnenej v dňoch 5. - 7.
novembra 2008 v Starom Smokovci, zmenou platného právneho poriadku Slovenskej
republiky, najmä účinnosťou zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnosťou Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.
444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom
systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky, zabezpečením uloţených úloh
vyplývajúcich zo schváleného koncepčného materiálu zriaďovateľa s názvom „Systém
starostlivosti o športovo talentovanú mládeţ v Slovenskej republike“ a poţiadavkami
zriaďovateľa najmä na rozsah podpory konkrétnych vrcholových športovcov smerom k
príprave na zimné olympijské hry 2010 vo Vancouveri a olympijské hry 2012 v Londýne.
V rámci plnenia hlavných, ťaţiskových činností, organizácia mala plánované
zabezpečiť plnenie nasledovných významných úloh:
a) zabezpečenie činností súvisiacich s prípravou a uskutočnením projektu budovania
verejného informačného systému o športe v zmysle platného právneho poriadku
Slovenskej republiky a programových dokumentov prijatých vládou Slovenskej republiky
a Prioritných úloh Ministerstva školstva Slovenskej republiky na roky 2006 aţ 2010,

b) implementácia stratégie ďalšieho vzdelávania v oblasti športu v súlade s platným
právnym poriadkom Slovenskej republiky (najmä zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a
podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, úplné znenie zákona č. 28/2009
Z. z. (úplné znenie zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov) a Vyhláška č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť
telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej
republiky), dopracovanie vzdelávacieho projektu zameraného na vyuţívanie moţností
podpory vzdelávacích aktivít z Európskych spoločenstiev, organizácia vzdelávacích
aktivít so zmluvnými partnermi pri zachovaní viaczdrojovosti ich financovania,
c) dokončenie prebudovania oddelenia diagnostiky na celoslovenské vedecké a výskumné
pracovisko, ktoré bude trvalo plniť poţadované podmienky. Činnosť prebudovaného
pracoviska orientovať na efektívnu spoluprácu s novovytvorenými centrami olympijskej
prípravy a národnými športovými zväzmi definovanými zákonom č. 300/2008 Z. z. o
organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
d) vytvorenie a koordinácia systému zdravotného zabezpečenia a diagnostiky trénovanosti v
športe,
e) zabezpečenie inovovaného odborného postupu zaraďovania športovcov do systému
starostlivosti o talentovaných športovcov a podpora zavádzania tohto v praxi útvarov
talentovanej mládeţe vyššej a najvyššej úrovne v spolupráci s národnými športovými
zväzmi,
f) podpora inštitucionálnych a personálnych podmienok pre skvalitnenie činnosti
organizácie v oblasti starostlivosti o talentovanú mládeţ,
g) zabezpečenie plnenia Programu rozvoja organizácie na rok 2010 prostredníctvom riadenia
projektov v jednotlivých oblastiach jej činnosti,
h) dopracovanie národného projektu v oblasti vzdelávania v spolupráci so zriaďovateľom,
zameraného na vyuţitie zdrojov zo štrukturálnych fondov Európskych spoločenstiev,
2.2. Strednodobý výhľad organizácie
Organizácia bude i v blízkej budúcnosti pripravovať projekty a zabezpečovať úlohy s
celoslovenským významom v oblasti športu a v ďalších prierezových činnostiach. V oblasti
zabezpečenia štátnej športovej reprezentácie NŠC bude:
a) rezortným strediskom športovej prípravy reprezentantov Slovenska, zameraným najmä
na podporu mladých športových reprezentantov,
b) gestorom tvorby kritérií zaraďovania športovcov do rezortných stredísk športovej
prípravy a do útvarov športovo talentovanej mládeţe vyššej a najvyššej úrovne,
c) metodickým centrom zameraným na usmerňovanie a riadenie útvarov športovo
talentovanej mládeţe a procesu športovej prípravy mládeţe v nich,
d) monitorovacím pracoviskom kvality činnosti jednotlivých útvarov športovo
talentovanej mládeţe v systéme štátnej starostlivosti o športovo talentovanú mládeţ,
e) centrom informácií diagnostického sledovania športových reprezentantov a športových
talentov s celoslovenskou pôsobnosťou.
V oblasti vzdelávania bude NŠC podporovať ďalšie vzdelávanie odborníkov v športe v
súlade s Koncepciou vzdelávania odborníkov v športe,

V oblasti informatiky v športe NŠC bude:
a) prevádzkovateľom rezortného informačného systému v športe, vrátane koordinácie
informačných povinností subjektov podľa zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a
podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
b) národným centrom informačnej podpory a dokumentačných činností pre jednotlivé
oblasti športu, prierezové činnosti v športe a subjekty pôsobiace v oblasti športu.
3. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH PODĽA KONTRAKTU S MŠ SR PRE ROK
2010
NŠC plnilo záväzné úlohy podľa uzatvoreného kontraktu s MŠ SR pre rok 2010
nasledovne:
3. 1. Systémová podpora prípravy športovcov a športovo talentovanej mládeţe,
zaradených do NŠC za účelom reprezentácie Slovenskej republiky, v koordinácii s
národnými športovými zväzmi a Slovenským olympijským výborom
V dlhodobej príprave s výhľadom na ZOH 2010 boli zaradení športovci Pavol Hurajt,
Alena Procházková, Katarína Garajová, Jana Gantnerová a Jaroslav Babušiak. Všetci štyria
štartovali vo Vancouveri. Pavol Hurajt získal bronzovú medailu v biatlone, pričom v čase
ZOH uţ bol členom VŠC Dukla Banská Bystrica (po ôsmich rokoch prípravy v NŠC). Alena
Procházková sa umiestnila na 18. mieste v behu na lyţiach v šprinte, pričom ju zdravotné
problémy odsunuli od výraznejšieho úspechu, len tesne jej unikol postup medzi 12 najlepších.
V zjazdovom lyţovaní Jana Gantnerová skončila v slalome na 24. mieste v konkurencii 87
pretekárok a Jaroslav Babušiak na 30. mieste tieţ v slalome zo 102 pretekárov.
Smerom k olympijským hrám v Londýne 2012 boli zaradení do prípravy nasledovní
športovci: atletika - Dmitrij Vaľukevič, Libor Charfreitag, Lucia Klocová, Jozef Repčík a
Marcel Lomnický, plávanie - Katarína Listopadová, Katarína Filová, Denisa Smolenová,
Norbert Trudman, Michal Navara a Tomáš Klobučník, vo vodnom slalome Jana Dukátová a
Peter Cibák, zápasenie - David Musuľbes, Lenka Matejová, Jozef Jaloviar a Robert Ollé, judo
- Arpád Szakács, triatlon - Pavel Šimko a Richard Varga, windsurfing - Patrik Pollák,
veslovanie - André Rédr a Lukáš Babáč. Všetci horeuvedení športovci splnili kritériá na
zaradenie do podpory NŠC pre rok 2011 a čaká ich plnenie nominačných kritérií.
Na majstrovstvách sveta získali naši športovci 4 medaile, z toho Jana Dukátová vo
vodnom slalome dve (jednu zlatú a jednu striebornú), Patrik Pollák sa stal majstrom sveta vo
windsurfingu v kategórii RS a Lukáš Babač skončil druhý v skife ľahkých váh vo veslovaní.
V prvej osmičke sa umiesnili Dmitrij Vaľukevič - 7. miesto (halové MS v atletike) a Hana
Bajtošová - 5. miesto (MS v orientačnej cyklistike).
Na majstrovstvách Európy sme získali 5 medailí, z toho Jana Dukátová vo vodnom
slalome tri (z kaţdého kovu jednu), Libor Charfreitag v hode kladivom sa stal majstrom
Európy a takisto ho získal aj Peter Csonka vo vodnom slalome v disciplíne freestyle.
Vynikajúce je aj umiestnenie Lucii Klocovej v behu na 800 m na majstrovstvách Európy (4.
miesto). Sumár výsledkov športovcov zaradených do podpory v roku 2010 je uvedený v
prílohe tejto správy.

3. 2. Zabezpečovanie systému starostlivosti o športovo talentovanú mládeţ a juniorských
športových reprezentantov, v súlade s úlohami vyplývajúcimi pre riešiteľa z materiálu
s názvom „Návrh systému starostlivosti o športovo talentovanú mládeţ“, ktorý bol
schválený na porade vedenia ministerstva dňa 30. 10. 2007 a v nadväznosti na
uskutočňovanie projektu centier olympijskej prípravy v Slovenskej republike
V sledovanom období sa vytvorili priaznivé podmienky pre zabezpečovanie
systémovej prípravy perspektívnych juniorských reprezentantov a športovo talentovaných
športovcov v spolupráci s národnými športovými zväzmi. Na oponentúrach športových
zväzov koncom roku 2010 bolo vybraných do kategórie „sledovaných“ športovcov zo
šestnástich športových odvetví celkom 156 talentovaných športovcov. Viacerí z nich pôsobia
aj v centrách olympijskej prípravy a v útvaroch talentovanej mládeţe. V uvedenej oblasti sa
skvalitnila spolupráca so Slovenskou asociáciou univerzitného športu a Slovenskou
asociáciou športu na školách.
3. 3. Zabezpečovanie materiálnej a technickej základne, jej prevádzky a údrţby,
potrebnej pre vytvorenie kvalitných podmienok pre športovú prípravu vybraných
športovcov počas ich zaradenia do systému podpory u riešiteľa, v koordinácii s
národnými športovými zväzmi a Slovenským olympijským výborom
V rámci plnenia tejto záväznej úlohy organizácia uzavrela zmluvy o prenájme
športovísk, športových objektov a regeneračných zariadení, slúţiacich tréningovému procesu
zaradených športovcov v NŠC. Väčšina športovísk sa nachádza v priestoroch sídla
organizácie. Okrem toho sa vyuţívali priestory v športovej hale Elán, atletických dráhach na
Interi a Lafranconi, lodenici UK a plavárni na Pasienkoch. V poslednom období sme sa
zamerali na efektívnosť vyuţitia týchto prenajímaných priestorov a došlo aj k úpravám
celkového počtu hodín na základe analýzy ich vyuţiteľnosti. Došlo aj k obmedzeniu nákupov
špeciálneho športového materiálu hlavne z dôvodov zniţovania celkového rozpočtu beţných
výdavkov. Na druhej strane sme ale uzavreli spoluprácu s vybranými športovými zväzmi a
poskytli sme im za výhodných podmienok vozidlá z nášho vozového parku, ktoré môţu
vyuţiť pri zabezpečení športovej prípravy (zápasenie, cyklistika, kanoistika).
3. 4. Vytváranie sociálnych podmienok pre zamestnaných športovcov v NŠC počas ich
pôsobenia u riešiteľa v rozsahu dohodnutom so zadávateľom
NŠC malo uzatvorený pracovný pomer v sledovanom období so 14 športovcami (z
toho 10 na plný pracovný úväzok). Športovci majú v zmysle platnej legislatívy zmluvné platy,
ktoré sa určovali na základe tabuliek z roku 2004. V poslednom štvrťroku sa vypracoval
návrh na zmenu týchto tabuliek a budú platiť s účinnosťou od 1. 1. 2011. Zároveň sa
prehodnotili zmluvné platy športovcov na základe dosiahnutých výsledkov. Za dosiahnuté
vynikajúce športové výsledky v roku 2010 boli športovci ocenení mimoriadnymi odmenami v
poslednom štvrťroku. V rámci podpísanej kolektívnej zmluvy medzi zamestnancami a
vedením NŠC majú aj športovci moţnosť sporiť si formou doplnkového dôchodkového
sporenia.

3. 5. Spolupráca so športovými zväzmi a športovými organizáciami pri výbere
športovcov pre ich podporu organizáciou riešiteľa na základe určeného postupu a pri
zabezpečovaní športovej prípravy vybraných športovcov
Oddelenie športovej prípravy a starostlivosti o talentovanú mládeţ spolupracuje s
jednotlivými športovými zväzmi pri výbere športovcov do systému podpory športovej
prípravy. Táto spočíva v pravidelnej účasti zodpovedných zástupcov športových zväzov pri
hodnotení a oponentúrach harmonogramov športovej prípravy, v komunikácii a spoločnom
sledovaní talentovaných športovcov s perspektívou zaradenia do NŠC. Koncom roku sa
inovovala interná smernica o zaraďovaní športovcov do NŠC, ktorá nadobudla účinnosť 1. 12.
2010.
Na základe oponentúr sa do systému podpory prípravy v NŠC na rok 2011 dostalo
celkom 67 športovcov z 15 športových odvetví.
V zimných športoch sa uskutočnilo po ZOH hodnotenie olympijského cyklu a
pripravili sa návrhy na zostavenie tímov olympijských nádejí pre ďalší cyklus. Pokračovalo sa
v projekte sledovania perspektívnych mladých talentov v biatlone a beţeckom lyţovaní.
3. 6. Poskytovanie systémovej a systematickej zdravotnej starostlivosti v určenom
rozsahu, vrátane diagnostiky trénovanosti a zdravotného sledovania športovcov
zaradených do systému podpory riešiteľa, s cieľom zvýšenia objektivizovaných
informácií o príprave a činnosti športovca (na základe dohody a podľa kapacít riešiteľa
zabezpečovať túto úlohu i pre exerné subjekty zabezpečujúce reprezentáciu Slovenskej
republiky) a skvalitnenie tréningového procesu športovcov
V sledovanom období sa postupne pripravili personálne a materiálne podmienky pre
diagnostické sledovanie športovej prípravy športovcov zaradených do NŠC. Výrazne sa
zvýšila efektívnosť jednotlivých činností od nástupu nového vedenia organizácie. Začali sa
vykonávať preventívne lekárske prehliadky a funkčné testovanie u kategórie „sledovaných“
športovcov, schválených na oponentúrach jednotlivých športových zväzov. Realizoval sa
projekt sledovania športovej výkonnosti juniorskej reprezentácie v plávaní, zabezpečili sa
prehliadky pre vybraných členov COP Ţilina v cyklistike. V poslednom období sa hlavne z
finančných dôvodov obmedzila systematická starostlivosť hlavne do kategórie zaradených
športovcov do systému podpory NŠC, sluţby pre externé subjekty sa minimalizovali.
3. 7. Zabezpečovanie prípravy a uskutočňovania projektov zameraných na výskum a
vývoj v oblasti športu
V sledovanom období bolo rozbehnutých viac projektov v oblasti základného a aplikovaného
výskumu: „Antioxidačný status u športovcov zaradených v NŠC“, „Skúsenosti s aplikáciou
ozónu v klinickej praxi“, „Biomechanika nohy mladých športovcov“, „ Zmeny parametrov
vnútorného prostredia v procese diagnostiky trénovanosti“. Uvedený okruh tém bol
prezentovaný našimi zamestnancami funkčnej diagnostiky na seminári Antidopingovej
agentúry SR v Trenčianskych Tepliciach 23. 10. 2010.

3. 8. Zabezpečenie prípravy a uskutočňovania projektov, zameraných na plnenie úloh
ďalšieho vzdelávania v oblasti športu v súlade s úlohami vyplývajúcimi pre riešiteľa z
materiálu schváleného zadávateľom s názvom „Koncepcia vzdelávania odborníkov v
športe“ a v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 444/2008 Z.
z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a „Jednotnom vzdelávacom systéme
odborníkov v športe Slovenskej republiky“ a na základe usmernení zriaďovateľa
Uvedená oblasť činnosti našej organizácie v sledovanom období zaznamenala
stagnáciu. Oddelenie vzdelávania bola zamerané hlavne na podporu činnosti Akreditačnej
komisie pre oblasť športu (ďalej len „AK“). Administratívne boli zabezpečené 4 zasadnutia
AK (úhrady honorárov členov AK za činnosť počas zasadania, za vypracovanie odborných
posudkov a cestovných nákladov).
NŠC v roku 2010 podporilo nasledovné vzdelávacie aktivity:
 Vzdelávanie trénerov futsalu I. triedy v spolupráci s FTVŠ UK v Bratislave (január –
marec),
 Doškoľovací seminár trénerov ľadového hokeja v spolupráci so SZĽH 2. 6. 2010,
 15. ročník vedeckej konferencie o telesnej výchove, športe a výskume na univerzitách v
spolupráci s STU v Bratislave 25. - 26. 11. 2010,
 Účasť na odbornej konferencii „Európsky deň trénera“ v belgickom Gente v spolupráci so
sekciou štátnej starostlivosti o šport v dňoch 17. - 19. 12. 2010.
Pokračovali práce na elektronickej verzii „Národná encyklopédia športu“ na
internetovej stránke NŠC, ktoré boli v poslednom štvrťroku pozastavené z finančných
dôvodov. Vydávanie elektronického časopisu „Sport Revue“ zaznamenalo stagnáciu a z
uvedeného dôvodu boli prijaté opatrenia na jeho vydávanie s novým obsahom.
3. 9. Budovanie a prevádzka informačného systému v oblasti športu v súlade s právnym
poriadkom Slovenskej republiky, základnými dokumentmi organizácie a schválenými
dokumentmi, ktoré upravujú túto oblasť
V sledovanom období sa dokončilo výberové konanie na oblasť „informačného systému v
športe“. Následne sa podpísala zmluva s víťaznou firmou Stengl, a. s. Bratislava, ktorá však
nebola krytá finančnými prostriedkami v rozpočte NŠC na rok 2010. Z uvedeného dôvodu sa
potom v poslednom štvrťroku riešila problematika finančného krytia prevzatých a
fakturovaných dielčich prác na tomto systéme.
3. 10. Zabezpečenie prípravy a uskutočňovanie projektov, zameraných na získavanie
podpory z prostriedkov Európskych spoločenstiev a z ďalších mimorozpočtových
zdrojov na podporu a rozširovanie činnosti riešiteľa, vrátane národného projektu
zameraného na kontinuálne vzdelávanie
NŠC nepredloţilo kompletný návrh projektu zameraného na
pedagogických zamestnancov pracujúcich so ţiakmi so športovým nadaním.

vzdelávanie

4. ROZPOČET NŠC A JEHO PLNENIE
4.1. Plnenie príjmov
MŠ SR organizácii na rok 2010 nerozpísalo príjmy. V príjmovej časti NŠC
neevidovalo ţiadne príjmy.
4.2. Čerpanie výdavkov z hľadiska ekonomickej klasifikácie
Rozpočet organizácie bol na rok 2010 rozpísaný sumou 1 150 106 eur. Príjmy neboli
organizácii rozpísané. Z celkového objemu rozpočtu tvorili beţné výdavky sumu 1 150 106
eur, kapitálové výdavky neboli rozpočtované. Rozpočet bol rozpísaný na jednotlivé
podpoloţky. Rozpočtovými opatreniami sa pôvodný rozpočet organizácie upravil v
sledovanom období na 1 795 164,51 eur. Podrobný rozpis rozpočtových oparení je uvedený v
bode 3 tejto správy. Organizácia v priebehu rozpočtového roka, v rámci jednotlivých
podpoloţiek rozpočtu, uskutočnila vnútorné úpravy rozpočtu z dôvodu zabezpečenia
operatívnych úloh organizácie a pri zabezpečovaní záväzných úloh v jednotlivých oblastiach
činnosti.
V sledovanom období došlo k rovnomernému čerpaniu beţných výdavkov
organizácie. Snahou vedenia organizácie bolo zabezpečiť kvalitnú prípravu športovcov najmä
smerom k zimným olympijským hrám vo Vancouveri, Majstrovstvám sveta a Európy v
jednotlivých športových odvetviach. Kapitálové výdavky boli čerpané len v poslednom
mesiaci roka, nakoľko riešili problémovú oblasť projektu „Informačný systému v športe“.
Celkové čerpanie výdavkov v sledovanom období v pomere k celoročnému
plánovanému objemu bolo na 100 % a to v rámci beţných i kapitálových výdavkov. V
porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa beţné výdavky zníţili celkove o 7 %, ale v
oblasti čerpania tovarov a sluţieb to bolo aţ o 15 %. Rozpočet beţných výdavkov má za
posledné dva roky zniţujúci sa trend, ktorý bude pokračovať aj v roku 2011.
4.3. Beţné výdavky
Schválený rozpočet beţných výdavkov bol pre rok 2010 1 150 106 eur, ktorý sa
rozpočtovým opatrením v mzdovej oblasti zvýšil na 1 555 175 eur. Čerpanie k upravenému
rozpočtu predstavovalo 100 %. Niţšie čerpanie v porovnaní so schváleným rozpočtom sme
zaznamenali v oblasti telekomunikačných poplatkov, autoprevádzky a zabezpečení
vzdelávacích činností organizácie. K miernemu zvýšeniu výdavkov došlo v oblasti
všeobecných sluţieb a opravách a údrţbe prevádzkových zariadení. Zvýšené výdavky v
uvedených poloţkách súviseli so zabezpečovaním kvalitnej športovej prípravy. V oblasti
sluţieb sa vyplácali formou ţivností napr. náklady na trénerské zabezpečenie vrcholových
športovcov.
Plánované úlohy organizácie boli zabezpečené väčšinou bez problémov, všetky
faktúry boli riadne a včas uhradené. V poslednom štvrťroku sledovaného obdobia organizácia
zabezpečila prijatie viacerých opatrení, ktoré viedli k bezproblémovému zabezpečovaniu
úloh, najmä v oblasti športovej prípravy reprezentantov.
Mimorozpočtové prostriedky naša organizácia v priebehu sledovaného obdobia
neevidovala.

4.3.1. Čerpanie výdavkov kategórie 610 – mzdy, platy
V tejto oblasti rozpočtu bolo rovnomerné plnenie od začiatku roka. Organizácia
čerpala mzdové prostriedky na 100 %. Plnenie úloh v uvedenej oblasti bolo náročné hlavne v
prvých dňoch sledovaného obdobia, pretoţe organizácia v tomto období prepustila z
pracovného pomeru úspešných športovcov Janu a Danu Velďákové, Pavla Hurajta, Mariana
Ostrčila, Ivanu Kmeťovú a Martinu Kohlovú. Záver roka bol zase náročný na personálne
zmeny súvisiace so zmenou organizačnej štruktúry a zabezpečenia efektívnosti organizácie. V
poslednom štvrťroku sa prepustilo celkom päť zamestnancov. Zmluvné platy vrcholových
športovcov sa začali po nástupe nového vedenia v septembri meniť v závislosti od
dosiahnutého umiestnenia. Pripravili sa aj nové tabuľkové zmluvné platy vrcholových
športovcov, ktoré však nadobudnú účinnosť aţ od 1. 1. 2011. Viacerým športovcom sa v
poslednom štvrťroku vyplatili odmeny za dosiahnuté výsledky v roku 2010. Odmeny boli
vyplatené aj zamestnancom, ktorí sa najviac pričinili o zefektívnenie činností organizácie.
V sledovanom období bolo v rámci mzdových výdavkov vyplatených celkom 379 322
eur, čo predstavovalo 100 % - né plnenie z celoročného rozpočtu. Z celkového objemu
mzdových prostriedkov tvorili tarifné platy 311 018,61 eur, príplatky 57 374,16 eur a odmeny
10 929,23 eur.
Priemerný plat všetkých zamestnancov v sledovanom období predstavoval sumu
831,85 eur, u vrcholových športovcov 758,50 eur a u ostatných zamestnancov (vrátane
zdravotníckeho personálu) 864,68 eur. Mesačný plánovaný objem zmluvných platov
športovcov v roku 2010 bol určený na 8 946 eur.
Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov NŠC k 31. 12. 2010 bol 38
zamestnancov, vo fyzickom vyjadrení 45. Oproti plánovanému stavu organizácia v priebehu
celého roku zaznamenala šetrenie jedného zamestnanca. Oproti minulému roku to
predstavovalo tieţ zníţenie o 0,5 pracovníka. Čo je ale pozitívne, ţe šetrenia sa nedotýkali
servisného zabezpečenia prípravy našich športovcov, ani samotných športovcov. V
poslednom štvrťroku sa urobili predpoklady pre ďalšie šetrenie v oblasti pracovných síl, ktoré
sa premietnu do činnosti organizácie aţ s účinnosťou od 1. 1. 2011 a budú sa týkať len
administratívneho aparátu.
Organizácia, okrem mzdových prostriedkov, v sledovanom období vyplatila aj
odmeny na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer a ich prehľad
ukazuje nasledujúca tabuľka:

Dohody o prácach
vykonávaných mimo
pracovného pomeru za
rok 2010
Organizácia:
Z toho vlastní zamest.
organizácie

Počet osôb

Počet hodín
odpracovaných
osobami

Vyplatené odmeny
( v eur)

60

711

6 576,82

1

16

199,20

Odmeny o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer boli uzatvorené hlavne na
zabezpečenie činností, na ktoré naša organizácia nemala vytvorené personálne podmienky v
rámci evidenčného stavu zamestnancov. Boli to odborné práce na oddelení vzdelávania a
týkali sa výplat odmien členom a posudzovateľom akreditačnej komisie pre šport. Z celkovej
sumy vyplatených odmien na dohodách o vykonaní prác tvorili dohody členom akreditačnej

komisie celkom 5 082,82 eur. Okrem toho boli vyplatené uţ len 3 dohody na zabezpečenie
trénerskych sluţieb vo výške 1.494 eur.
4.3.2. Čerpanie výdavkov kategórie 620 – poistné a príspevok zamestnávateľa do
poisťovní
Čerpanie v tejto oblasti rozpočtu bolo rovnomerné. Vedenie organizácie na základe
dohody so zástupcom odborovej organizácie schválilo poskytnutie príspevkov do výšky 4 % z
funkčného platu do doplnkových dôchodkových poisťovní. Zdrojom krytia týchto príspevkov
bolo šetrenie v oblasti materiálových výdavkov.
V tejto časti bol rozpočet splnený na 100 % v porovnaní s upraveným rozpočtom.
Celkove bolo zamestnancom organizácie vyplatených 5 105,74 eur ako príspevok na
doplnkové dôchodkové poistenie v zmysle schválenej kolektívnej zmluvy na rok 2010.
4.3.3. Čerpanie výdavkov kategórie 630 – tovary a sluţby
Celkové čerpanie v tejto oblasti rozpočtu bolo v priebehu roka rôzne, výrazne sa
začalo šetriť aţ v poslednom štvrťroku. Plnenie za rok 2010 predstavovalo 100 % k
upravenému rozpočtu.
Športové oddelenie v priebehu celého roka zabezpečilo 97 tréningových táborov resp.
sústredení doma aj v zahraničí, ktorých výdavky predstavovali 103 080,43 eur. Oproti
minulému roku sa počet tréningových táborov zníţil takmer o 20, ale výrazne sa zníţilo ich
finančné vyjadrenie, zníţenie predstavovalo takmer 50 tis. eur. Pri zabezpečení zahraničných
tréningových táborov boli vyuţité aj tri mikrobusy organizácie. Boli rozdelené na základe
zmlúv o spolupráci so športovými zväzmi zápasenia, vodného slalomu a rýchlostnej
kanoistiky.
Výrazné zmeny nastali v poslednom štvrťroku vo výdavkoch na telekomunikačné
poplatky. Boli zrušené klapkové telefóny, ktoré boli poskytované firmou Telekom,
organizácia prešla na hlasové sluţby poskytované firmou GTS Slovakia, a. s. Bratislava. U
mobilných telefónov sa vo všetkých prípadoch prešlo na minimálne mesačné paušály, čo
prispelo k zníţeniu celkových telekomunikačných poplatkov.
Zmeny nastali aj v autoprevádzke, keď sa viaceré sluţobné vozidlá odparkovali a
došlo k obmedzeniu ich výjazdov. V jednom prípade sa prešlo na určenie mesačného paušálu
na pohonné hmoty.
Prenájmy zaznamenali oproti schválenému rozpočtu zvýšenie o 2,94 %, čo bolo
spôsobené hlavne zvýšením športových prenájmov mimo sídla organizácie.
Prehľad výdavkov na prenájmy bol nasledovný:
 prenájmy kancelárií, skladových priestorov, garáţí a ostatné
 športové prenájmy v hale Elán
 športové prenájmy v ŠH Mladosť, posilovňa, regeneračná linka,
 hala úpolových športov a telocvične






iné športové prenájmy, plavárne, atletika mimo Bratislavy
prenájmy trenaţérov (kanoistika, veslovanie, iné)
prenájmy – regenerácie
prenájmy - hala úpolových športov
Celkom:

120 970,20 eur
20 291,88 eur

24 264,10 eur
11 678,09 eur
1 800 eur
15 686,26 eur
3 918,67 eur
198 609,20 eur

Prehľad pracovných ciest zamestnancov organizácie je zosumarizovaný v nasledovnej
tabuľke

Ukazovateľ

Domáce

Zahraničné

Spolu

Počet

37

32

69

Z 32 zahraničných pracovných ciest sa tri výjazdy týkali nášho fyzioterapeuta na
seminároch v Českej republike, kde získaval odborné skúsenosti, dva výjazdy sa týkali účasti
našich zamestnancov na medzinárodnom seminári „Európsky deň trénera“ a zvyšných 27 sa
týkalo výjazdov našich zamestnancov – vrcholových športovcov v Rakúsku, Švajčiarsku,
Slovinsku, Taliansku, Nemecku a Českej republike za účelom kvalitnej športovej prípravy. Z
domácich výjazdov bolo päť na národnom seminári Antidopingovej agentúry SR v
Trenčianskych Tepliciach. Ostatné výjazdy sa týkali účasti našich zamestnancov na
rokovaniach o športovej príprave zaradených vrcholových športovcov a účasti na
sústredeniach v domácich podmienkach – Štrbské Pleso, Bojnice, Skalka, Komárno, Nováky
a Dubnica.
V oblasti výskumu a vývoja sa začali viaceré projekty v oblasti sledovania športového
výkonu, ale realizovali sa s rôznym efektom, väčšinou bola neochota poskytovať informácie
zo strany trénerov. Ďalším problémom bolo nedodrţiavanie dohodnutých termínov na
testovanie športovcov. Takţe výdavky v oblasti výskumu a vývoja neboli čerpané a čiastkové
merania boli vyfinancované z prevádzkových prostriedkov organizácie.
4.3.4. Čerpanie výdavkov kategórie 640 - transfery
V sledovanom období došlo v tejto časti rozpočtu k vnútornej úprave schváleného
rozpočtu o 10 049,97 eur, čo bolo spôsobené vyplatením nemocenských dávok štyrom
zamestnancom v celkovej výške 757,97 eur a vyplatením odstupného dvom zamestnancom v
celkovej sume 9 292 eur. Uvedené výdavky boli financované z kategórie rozpočtu 630 Tovary a sluţby.
4.4. Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky neboli rozpísané v schválenom rozpočte na rok 2010. V
poslednom štvrťroku sa však riešila problematika financovania Informačného systému v
športe a z uvedeného dôvodu došlo k dvom úpravám rozpočtu kapitálových výdavkov o 639
989,51 eur – softvérové zabezpečenie – podpoloţka 711 003.
Prehľad čerpania výdavkov celkom beţné kapitálové (podľa kategórií k 31. 12. 2010 v
eur)

Kat.

Text

610

Mzdy,platy,sluţ.
príjmy a OOV
Poist. a prispevky
zam. do pois. a
NÚP
Tovary a ďalšie

620

630

Schválený Upravený Skutoč. k
rozpočet rozpočet 31.12.10

% plnenie Skutoč. k
K upr.roz. 31.12.09

Index
10/09

375566

379322

379322

100,0

370376

1,02

131260

136982

136982

100,0

133634

1,02

643280

628821

628821

100,0

739661

0,85

640

sluţby
Beţné transfery

BEŢNÉ VÝDAVKY
SPOLU /600/
710
Obstarávanie kap.
aktív
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
SPOLU /700/
VÝDAVKY SPOLU
/600 + 700/

0

10050

10050

100,0

2305

4,36

1150106

1155175

1155175

100,0

1245976

0,93

0

639990

639990

100,0

66388

9,64

0

639990

639990

100,0

66388

9,64

1150106

1795165

1795165

100,0

1312364

1,37

5. PERSONÁLNA OBLASŤ
Organizácia vykazovala k 31. 12. 2010 38 zamestnancov v prepočítanom stave. Čo sa
týka organizačnej štruktúry organizácie, tá sa vyvíjala postupne a ku koncu sledovaného
obdobia sa celková činnosť zabezpečovala prostredníctvom piatich rovnocenných oddelení:
 oddelenia ekonomiky a servisných sluţieb,
 oddelenia športovej prípravy reprezentantov a športovo talentovanej mládeţe,
 oddelenie starostlivosti o zdravie športovca,
 oddelenie výskumu a vývoja v športe,
 oddelenie vzdelávania.
6. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA NŠC V ROKU 2010
NŠC má za sebou sedem rokov svojej existencie a môţeme konštatovať, ţe väčšinu
činností vymedzených pri jeho vzniku sa darilo napĺňať. V poslednom období sa však
nedarilo zabezpečiť úlohu vybudovania informačného systému v športe a aj oblasť
vzdelávania v športe zaznamenala hlboké trhliny. Z dôvodu neustále zniţujúceho sa rozpočtu
beţných výdavkov a legislatívnych zmien v oblasti vzdelávania v športe sa na túto oblasť
činnosti organizácie vyčleňovalo čoraz menej finančných prostriedkov.
V hodnotenom období sa dôraz kládol hlavne na zabezpečenie športovej prípravy športovcov,
ktorí splnili nominačné kritériá na vrcholné podujatia sezóny. Na ZOH 2010 vo Vancouveri
sa prebojovali štyria naši športovci, z ktorých však Pavol Hurajt tesne pred začiatkom hier
ukončil pracovný pomer s NŠC. Nebol posledným športovcom, ktorí v našom stredisku v
priebehu roku 2010 ukončili svoje pôsobenie. Ďalej to boli atlétky Jana a Dana Velďákové,
rýchlostné kanoistky Ivana Kmeťová a Martina Kohlová, gymnasta Samuel Piasecký a
kanoista Marián Ostrčil. Hlavným dôvodom ich odchodu boli nesystémové kroky v
odmeňovaní vrcholových športovcov na základe dosiahnutého výkonu (tabuľky na určenie
zmluvných platov vrcholových športovcov sa nezmenili od 1. 4. 2004).
Oddelenie funkčnej diagnostiky sa postupne dobudovalo na moderné stredisko s
vlastným prístrojovým a personálnym vybavením. Momentálne zabezpečuje systémovú
starostlivosť vo forme preventívnych lekárskych prehliadok a funkčných testov pre viac ako
dvesto sledovaných športovcov, hlavne z kategórie športovo talentovaných športovcov.
Problémy v oblasti zabezpečenia úloh v zavádzaní informačného systému v športe
vyústili do personálnych zmien vo vedení organizácie. Od 21. 9. 2010 sa začal proces
znovuzískania si strateného kreditu NŠC hlavne u zástupcov športových zväzov. Uskutočnili
sa výrazné zmeny v organizačnej štruktúre, zníţil sa stav zamestnancov z celkového počtu 39
na 34, pričom s pracovnými pomermi vrcholových športovcov a servisnými pracovníkmi na

zabezpečenie ich prípravy sa nehýbalo. Prijal sa rad interných predpisov a nariadení, ktoré
viedli k výrazným šetreniam výdavkov. Vytvorili sa tým priaznivé podmienky pre
zabezpečenie úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády pre oblasť športu na roky
2011 – 2014.
7. OSTATNÉ ÚLOHY ORGANIZÁCIE
Riadna inventarizácia majetku sa uskutočnila k 31. 12. 2010. Na základe
inventarizácie bol zistený a odkontrolovaný celý majetok organizácie, ktorý k uvedenému
termínu predstavoval:
 Dlhodobý nehmotný majetok - software
985 525,61 eur
 Dlhodobý nehmotný majetok - oceniteľné práva, licencie
35 159 eur
 Stroje, prístroje a zariadenia
753 333,12 eur
 Dopravné prostriedky
259 665,30 eur
 Drobný dlhodobý hmotný majetok
10 366,20 eur
 Ostatný dlhodobý hmotný majetok
314 864,05 eur
 Zásoby z operatívnej evidencie
255 617,57 eur
V priebehu inventarizácie inventarizačná komisia nezistila ţiadne závaţnejšie nedostatky,
posúdila funkčnosť majetku navrhovaného jednotlivými oddeleniami na vyradenie a
odporučila vyradiť majetok NŠC (účtovná trieda 022):
 Hmotný investičný majetok - výpočtová technika
 Hmotný investičný majetok – kancelárska technika

55 752,43 eur
2 706,93 eur

Podľa odborného posudku firmy MM Systems s. r. o. Bratislava zo dňa 8. 10. 2010 bola
výpočtová technika nefunkčná a morálne zastaralá, v súčasnej infraštruktúre NŠC nemá
vyuţitie. To isté bolo konštatované aj u kopírovacieho stroja Konika. Uvedený majetok bol
likvidovaný odbornou firmou na elektronický odpad Arguss s. r. o. Bratislava.
Okrem horeuvedenej výpočtovej a kancelárskej techniky sa vyradil aj ďalší majetok,
evidovaný v operatívnej evidencii:
 majetok v operatívnej evidencii - výpočtová technika
 majetok v operatívnej evidencii – ostatné

4 954,37 eur
11 727,68 eur

Vo všetkých prípadoch sa išlo o odpísaný majetok NŠC, ktorý nemôţe slúţiť svojmu
pôvodnému účelu, je morálne opotrebený, zničený a nefunkčný. Výpočtová technika bola
likvidovaná odbornou firmou na elektronický odpad Arguss s. r. o. Bratislava a ostatný
majetok bol odvezený do spaľovne.
V sledovanom období naša organizácia neeviduje ţiadne záväzky po lehote splatnosti voči
dodávateľom, všetky faktúry boli uhradené v lehotách splatnosti a do 31. 12. 2010.
8. ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY ORGANIZÁCIE
Prehľad dosiahnutých výsledkov športovcov zaradených v NŠC v roku 2010 je v
prílohe tejto výročnej správy.

9. HLAVNÉ SKUPINY UŢÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Hlavnými uţívateľmi výstupov organizácie sú:
a) v oblasti starostlivosti o šport profesionálni a vrcholoví športovci, reprezentanti
Slovenska, športovo talentovaná mládeţ, športové zväzy,
b) v oblasti starostlivosti o športovo talentovanú mládeţ útvary športovo talentovanej
mládeţe vyššej a najvyššej úrovne,
c) v oblasti zdravotnej starostlivosti profesionálni a vrcholoví športovci, reprezentanti
Slovenska, športovo talentovaná mládeţ,
d) v oblasti diagnostiky športového výkonu profesionálni a vrcholoví športovci, reprezentanti
Slovenska, športovo talentovaná mládeţ, výkonnostní športovci,
e) v oblasti výskumu v športe výskumní pracovníci, vysoké školy, tréneri a športovci,
f) v oblasti vzdelávania v športe športoví odborníci, záujemcovia o športovú problematiku z
radov športovcov a bývalých športovcov ako i širokej verejnosti,
g) v oblasti informatiky orgány štátnej správy, územnej a miestnej samosprávy, organizácie
záujmovej športovej samosprávy, odborná športová i laická verejnosť.

